Όποι Φπήζηρ ηηρ IBM – Όποι για Σςγκεκπιμένερ Πποζθοπέρ SaaS
IBM Application Server on Cloud
Οη Όξνη Φξήζεο (Terms of Use - "ToU") απνηεινύληαη από ην παξόλ έγγξαθν "Όξνη Φξήζεο ηεο IBM – Όξνη γηα
Σπγθεθξηκέλεο Πξνζθνξέο SaaS" ("Όξνη γηα Σπγθεθξηκέλεο Πξνζθνξέο SaaS") θαη έλα έγγξαθν κε ηίηιν "Όξνη
Φξήζεο ηεο IBM – Γεληθνί Όξνη" ("Γεληθνί Όξνη"), ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα:
http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/tou-gen-terms/.
Σε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη νπνηαδήπνηε αληίζεζε, νη Όξνη γηα Σπγθεθξηκέλεο Πξνζθνξέο SaaS θαηηζρύνπλ ησλ
Γεληθώλ Όξσλ. Πξνβαίλνληαο ζηελ παξαγγειία, πξόζβαζε ή ρξήζε ηνπ IBM SaaS, ν Πειάηεο απνδέρεηαη ηνπο
Όξνπο Φξήζεο.
Οη Όξνη Φξήζεο δηέπνληαη από ηνπο όξνπο ηεο Γηεζλνύο Σύκβαζεο Passport Advantage ηεο IBM, ηεο Γηεζλνύο
Σύκβαζεο Passport Advantage Express ηεο IBM ή ηεο Γηεζλνύο Σύκβαζεο ηεο IBM γηα Δπηιεγκέλεο Πξνζθνξέο
IBM SaaS, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ("Σύκβαζε"), νη νπνίνη από θνηλνύ κε ηνπο Όξνπο Φξήζεο ζπληζηνύλ ηελ
πιήξε ζπκθσλία.

1.

IBM SaaS
Οη αθόινπζεο πξνζθνξέο IBM SaaS θαιύπηνληαη από ηνπο παξόληεο Όξνπο γηα Σπγθεθξηκέλεο
Πξνζθνξέο SaaS:

2.

●

IBM Application Server on Cloud – Websphere Application Server (4 core / 32 GB RAM / 1 TB SAN)

●

IBM Application Server on Cloud – Websphere Application Server Network Deployment (4 core / 32
GB RAM / 1 TB SAN)

Μεηπικά Σςζηήμαηα Φπέωζηρ
Τν IBM SaaS πσιείηαη βάζεη ηνπ αθόινπζνπ κεηξηθνύ ζπζηήκαηνο ρξέσζεο, όπσο θαζνξίδεηαη ζην
Έγγξαθν Σπλαιιαγήο:
α.

3.

Πεπίπηωζη Φπήζηρ (Instance) – κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ην
IBM SaaS. Πεξίπησζε Φξήζεο είλαη ε πξόζβαζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε παξακεηξνπνίεζε ηνπ IBM
SaaS. Πξέπεη λα απνθηεζνύλ επαξθή δηθαηώκαηα γηα θάζε Πεξίπησζε Φξήζεο ηνπ IBM SaaS πνπ
θαζίζηαηαη δηαζέζηκε γηα πξόζβαζε θαη ρξήζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέηξεζεο πνπ
θαζνξίδεηαη ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ή ζην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο ηνπ Πειάηε.

Φπεώζειρ και Τιμολόγηζη
Τν πιεξσηέν πνζό γηα ην IBM SaaS θαζνξίδεηαη ζε έλα Έγγξαθν Σπλαιιαγήο.

3.1

Φπέωζη για μη Πλήπη Μήνα
Σην Έγγξαθν Σπλαιιαγήο κπνξεί λα θαζνξίδεηαη κηα ρξέσζε γηα κε πιήξε κήλα, ε νπνία ζα
ππνινγίδεηαη θαη' αλαινγία.

4.

Δημιοςπγία Λογαπιαζμού και Ππόζβαζη
Όηαλ έλαο Φξήζηεο ηνπ IBM SaaS εγγξαθεί γηα ηελ απόθηεζε ινγαξηαζκνύ ("Λνγαξηαζκόο"), ε IBM
κπνξεί λα παξάζρεη ζην Φξήζηε ηνπ IBM SaaS κηα ηαπηόηεηα Λνγαξηαζκνύ θαη έλαλ θσδηθό πξόζβαζεο.
Ο Πειάηεο είλαη ππεύζπλνο λα εμαζθαιίδεη όηη θάζε Φξήζηεο ηνπ IBM SaaS δηαρεηξίδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο
ηνπ Λνγαξηαζκνύ ηνπ θαη κεξηκλά γηα ηελ επηθαηξνπνίεζή ηνπο. Ο Πειάηεο κπνξεί νπνηεδήπνηε λα
δεηήζεη ηε δηόξζσζε Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Φαξαθηήξα πνπ παξαζρέζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο
δηαδηθαζίαο εγγξαθήο γηα έλα Λνγαξηαζκό ή γηα ηε ρξήζε ηνπ IBM SaaS, ή ηελ αθαίξεζε απηώλ από ηηο
πιεξνθνξίεο ηνπ Λνγαξηαζκνύ, θαη νη ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο ζα δηνξζσζνύλ ή ζα αθαηξεζνύλ, κε ηελ
επηζήκαλζε όηη ε αθαίξεζε πιεξνθνξηώλ ελδέρεηαη λα εκπνδίδεη ηελ πξόζβαζε ζην IBM SaaS.
Ο Πειάηεο είλαη ππεύζπλνο λα εμαζθαιίδεη όηη θάζε Φξήζηεο ηνπ IBM SaaS πξνζηαηεύεη ηελ ηαπηόηεηα
θαη ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο γηα ην Λνγαξηαζκό ηνπ θαη ειέγρεη ην πνηνο κπνξεί λα απνθηήζεη πξόζβαζε
ζε έλα Λνγαξηαζκό Φξήζηε ηνπ IBM SaaS ή λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηαδήπνηε πξνζθνξά IBM SaaS γηα
ινγαξηαζκό ηνπ Πειάηε.
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5.

Επιλογέρ Ανανέωζηρ Πεπιόδος Σςνδπομήρ ηος IBM SaaS
Σηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ηνπ Πειάηε ζα θαζνξίδεηαη αλ ην IBM SaaS ζα αλαλεώλεηαη κε ηε ιήμε ηεο
Πεξηόδνπ Σπλδξνκήο, νξίδνληαο κία από ηηο αθόινπζεο επηινγέο αλαλέσζεο:

5.1

Αςηόμαηη Ανανέωζη
Δάλ ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ηνπ Πειάηε νξίδεηαη όηη ε αλαλέσζε ηεο πεξηόδνπ ζπλδξνκήο γίλεηαη
απηόκαηα, ν Πειάηεο κπνξεί λα θαηαξγήζεη ηε ιήγνπζα ζπλδξνκή ηνπ IBM SaaS κε έγγξαθν αίηεκα
πξνο ηνλ εθπξόζσπν πσιήζεσλ ηεο IBM ή ηνλ Δκπνξηθό Σπλεξγάηε ηεο IBM πνπ εμππεξεηεί ηνλ
Πειάηε, ηνπιάρηζηνλ ελελήληα (90) εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απόδεημε
Γηθαηώκαηνο. Δάλ ε IBM ή ν Δκπνξηθόο Σπλεξγάηεο ηεο IBM δελ έρεη ιάβεη ηέηνηα δήισζε θαηαγγειίαο
πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο, ε ιήγνπζα Πεξίνδνο Σπλδξνκήο αλαλεώλεηαη απηόκαηα είηε γηα πεξίνδν ελόο
έηνπο είηε γηα ρξνληθή πεξίνδν κε ηελ ίδηα δηάξθεηα κε ηελ αξρηθή Πεξίνδν Σπλδξνκήο πνπ θαζνξίδεηαη
ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο.

5.2

Σςνεσόμενη Τιμολόγηζη
Όηαλ ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ηνπ Πειάηε δειώλεηαη όηη γίλεηαη ζπλερόκελε ηηκνιόγεζε, ν Πειάηεο
ζα εμαθνινπζεί λα έρεη πξόζβαζε ζην IBM SaaS θαη ζα ηηκνινγείηαη γηα ηε ρξήζε ηνπ IBM SaaS ζε
ζπλερή βάζε. Γηα λα δηαθόςεη ηε ρξήζε ηνπ IBM SaaS θαη ηε δηαδηθαζία ζπλερόκελεο ηηκνιόγεζεο, ν
Πειάηεο πξέπεη λα παξάζρεη ζηελ IBM ή ζηνλ Δκπνξηθό Σπλεξγάηε ηεο IBM έγγξαθε εηδνπνίεζε
ελελήληα (90) εκεξώλ ζηελ νπνία δεηά ηελ αθύξσζε ηνπ IBM SaaS ηνπ. Μεηά ηελ αθύξσζε ηεο
πξόζβαζεο ηνπ Πειάηε, ν Πειάηεο ζα ηηκνινγεζεί γηα νπνηεζδήπνηε εθθξεκείο ρξεώζεηο πξόζβαζεο
έσο ην κήλα θαηά ηνλ νπνίν ηέζεθε ζε ηζρύ ε αθύξσζε.

5.3

Απαιηείηαι Ανανέωζη
Όηαλ ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο ηνπ Πειάηε δειώλεηαη όηη ην είδνο αλαλέσζεο είλαη "ιήμε", ε ηζρύο ηνπ
IBM SaaS ζα παύζεη κε ηε ιήμε ηεο Πεξηόδνπ Σπλδξνκήο θαη ε πξόζβαζε ηνπ Πειάηε ζην IBM SaaS ζα
θαηαξγεζεί. Γηα λα ζπλερίζεη λα ρξεζηκνπνηεί ην IBM SaaS κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο, ν Πειάηεο ζα
πξέπεη λα ππνβάιεη κηα παξαγγειία ζηνλ εθπξόζσπν πσιήζεσλ ηεο IBM ή ζε έλαλ Δκπνξηθό
Σπλεξγάηε ηεο IBM πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζεη κηα λέα Πεξίνδν Σπλδξνκήο.

6.

Τεσνική Υποζηήπιξη
Παξέρεηαη ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηελ πξνζθνξά IBM SaaS θαη ην Λνγηζκηθό Δλεξγνπνίεζεο, αλάινγα
κε ηελ πεξίπησζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πεξηόδνπ Σπλδξνκήο. Η ελ ιόγσ ηερληθή ππνζηήξημε
πεξηιακβάλεηαη ζην IBM SaaS θαη δελ δηαηίζεηαη σο ρσξηζηή πξνζθνξά.
Σηελ αθόινπζε ηζηνζειίδα παξέρνληαη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Τερληθή Υπνζηήξημε:
http://www.ibm.com/support/entry/portal/product/puresystems/pureapplication_service.

7.

Ππόζθεηοι Όποι για Πποζθοπά IBM SaaS

7.1

Σςλλογή Δεδομένων
Ο Πειάηεο είλαη ελήκεξνο θαη ζπκθσλεί όηη ε IBM κπνξεί, ζην πιαίζην ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη
ππνζηήξημεο ηνπ IBM SaaS, λα πξνβαίλεη ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ηνπ Πειάηε
(ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ εξγνιάβσλ ηνπ) ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ IBM SaaS, κέζσ ηερλνινγηώλ
παξαθνινύζεζεο θαη άιισλ ηερλνινγηώλ. Με απηό ηνλ ηξόπν ε IBM ζπγθεληξώλεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία
ρξήζεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ IBM SaaS κε ζθνπό ηε βειηίσζε ηεο γεληθήο
εκπεηξίαο ησλ ρξεζηώλ ή/θαη ηελ εμαηνκηθεπκέλε αιιειεπίδξαζε κε ηνλ Πειάηε. Ο Πειάηεο επηβεβαηώλεη
όηη ζα απνθηήζεη ή έρεη ήδε απνθηήζεη ηελ απαηηνύκελε ζπλαίλεζε πξνθεηκέλνπ ε IBM λα πξνβεί ζηελ
επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπό εληόο ηεο IBM, άιισλ
εηαηξεηώλ IBM θαη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπο, νπνπδήπνηε δξαζηεξηνπνηνύκαζηε επηρεηξεκαηηθά,
ζπκκνξθνύκελνη κε ην εθαξκνζηέν δίθαην. Η IBM ζα αληαπνθξίλεηαη ζηα αηηήκαηα ησλ ππαιιήισλ θαη
ππεξγνιάβσλ ηνπ Πειάηε αλαθνξηθά κε ηελ πξόζβαζε, ελεκέξσζε, δηόξζσζε ή δηαγξαθή ησλ
ζπιιερζέλησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ηνπο.

7.2

Τοποθεζίερ Ανηλούμενων Οθελών
Καηά πεξίπησζε, νη θόξνη βαζίδνληαη ζηελ ηνπνζεζία ή ζηηο ηνπνζεζίεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη από ηνλ
Πειάηε σο αληινύζεο ηα νθέιε ηνπ IBM SaaS. Η IBM ζα εθαξκόδεη θόξνπο κε βάζε ηελ επαγγεικαηηθή
δηεύζπλζε πνπ δειώλεηαη θαηά ηελ παξαγγειία ηνπ IBM SaaS σο θύξηα επσθεινύκελε ηνπνζεζία, εθηόο
εάλ ν Πειάηεο παξάζρεη πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ζηελ IBM. Ο Πειάηεο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ έγθαηξε
ελεκέξσζε ησλ ελ ιόγσ πιεξνθνξηώλ θαη ηελ θνηλνπνίεζε νπνησλδήπνηε αιιαγώλ ζηελ ΙΒΜ.
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7.3

Κώδικαρ με Φωπιζηή Άδεια Φπήζηρ
Τν Red Hat Linux είλαη ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κε ην IBM Application Server on
Cloud. Φξεζηκνπνηήζηε ηελ αθόινπζε δηαζύλδεζε γηα λα κειεηήζεηε ηνπο ηζρύνληεο όξνπο γηα ην Red
Hat Linux: http://www.redhat.com/en/about/licenses.
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Όποι Φπήζηρ ηηρ IBM – Πποδιαγπαθέρ IBM SaaS
Παπάπηημα Α
Τν IBM Application Server on Cloud παξέρεη ζηνπο πειάηεο ηε δπλαηόηεηα εθηέιεζεο ππνδεηγκάησλ
(patterns) ζε κηα απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ππνδνκήο Cloud έμσ από ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πειάηε.
Τν IBM Application Server on Cloud παξέρεη κηα απνθιεηζηηθήο ρξήζεο πεξίπησζε ρξήζεο ζην IBM
SoftLayer cloud, όπνπ νη Πειάηεο κπνξνύλ λα θάλνπλ ρξήζε βαζηδόκελεο ζε δείγκαηα ηερλνινγίαο
πινπνίεζεο θνξηίσλ εξγαζίαο γηα ηελ εληαία θαη επαλαιεπηηθή δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε
εηθνληθνπνηεκέλσλ επηρεηξεζηαθώλ πινπνηήζεσλ ηνπ WebSphere Application Server ζε πνιιαπιά
επίπεδα.
Τν IBM Application Server on Cloud παξέρεη ηα εμήο:
●

Μηα ζπλδπαζκέλε ζπλδξνκή γηα ηελ ππνδνκή πιηθνύ εμνπιηζκνύ θαη ην WebSphere Application
Server

●

Υιηθό εμνπιηζκό πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηα θνξηία εξγαζίαο ηνπ Πειάηε

Έλαλ απιό ηξόπν κεηαθνξάο εθαξκνγώλ βαζηδόκελσλ ζην παξαδνζηαθό WebSphere Application Server
ζην SoftLayer cloud.
Καηά ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο, ν ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο (ν νπνίνο πξνζδηνξίδεηαη ζην έληππν
παξνρήο ππεξεζηώλ) ζα ιάβεη κηα δηεύζπλζε IP ή URL θαη ζηνηρεία ηαπηόηεηαο ρξήζηε (ηαπηόηεηα
ρξήζηε θαη θσδηθό πξόζβαζεο) πνπ ζα ηνπ επηηξέπνπλ λα απνθηά πξόζβαζε ζηελ ππεξεζία.
Τα αθόινπζα δείγκαηα ζα παξέρνληαη πξνθνξησκέλα ζην IBM Application Server on Cloud:
●

WebSphere Application Server Liberty Core Pattern

●

WebSphere Application Server Patterns

●

WebSphere Application Server Network Deployment Patterns

Σημανηικό: Οη παξόληεο Όξνη Φξήζεο ζπληάρζεθαλ ζηελ αγγιηθή γιώζζα. Μπνξείηε λα βξείηε θαη λα
εθηππώζεηε αληίγξαθν ησλ παξόλησλ Όξσλ Φξήζεο ζηελ αγγιηθή από ηελ εμήο ηζηνζειίδα:
http://www-03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/saas
Η ειιεληθή κεηάθξαζε παξέρεηαη κόλν γηα ιόγνπο δηεπθόιπλζεο. Σε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμύ ηνπ
αγγιηθνύ θεηκέλνπ θαη ηεο ειιεληθήο ηνπ κεηάθξαζεο, ην αγγιηθό θείκελν ππεξηζρύεη. Δάλ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν
δελ έρεηε πξόζβαζε ζην αγγιηθό θείκελν, παξαθαινύκε όπσο επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ ηνπηθό εθπξόζσπν ηεο IBM
πξνθεηκέλνπ λα ζαο ην απνζηείινπκε άκεζα.
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